โปรดส่ งที่กัน้ ...มาให้ ฉันที ! (ตอนที ่ 2)
ต่อเนือ่ งจากตอนที ่ 1 ... ในคดีที่ผ้ ฟู ้ องคดียื่นฟ้ององค์การบริ หารส่วนตําบล ก ต่อศาลปกครองว่าละเลย
ต่อหน้ าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และละเลยไม่ดําเนินการซ่อมแซมสะพานที่ขาดชํารุ ด เป็ นเหตุ
ให้ รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตกลงไปในแม่นํ ้าได้ รับความเสียหาย โดยศาลปกครองสูงสุดได้ วินิจฉัยแล้ วว่าผู้ฟ้องคดี
เป็ นผู้มีสทิ ธิฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง
คราวนี.้ .. เรามาดูคําวินิจฉัยของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับเนื ้อหาของคดีกนั บ้ างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ กระทํา
ละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีโดยการละเลยต่ อหน้ าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ ต้องปฏิบัตหิ รื อไม่ ?
โดยที่ มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ ว่า ผูใ้ ดจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อ
ทําต่อบุคคลอื ่นโดยผิ ดกฎหมายให้เขาเสี ยหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรี ภาพก็ดี ทรัพย์ สิน
หรื อสิ ทธิ อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ นั้ ทําละเมิ ด จํ าต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพือ่ การนัน้
คดีนี ้ ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลว่า ผู้ถกู ฟ้องคดีซงึ่ มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการจัดให้ มีและบํารุ งรักษา
ทางนํ ้าและทางบกรวมทังป
้ ้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ ละเลยต่อหน้ าที่เป็ นเหตุให้ รถยนต์ของผู้ฟ้องคดี
ซึ่งขับโดยนายนิวบุตรเขยต้ องพลัดตกลงไปในแม่นํ ้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ ให้ การโต้ แย้ งว่าหลังจากที่สะพานขาด
ชํารุ ด ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ จัดทําป้ายเตือนมีข้อความว่า “อันตรายสะพานขาด” ซึ่งเป็ นป้ายขนาดใหญ่ ติดตังไว้
้
บริ เวณปากทางเข้ าห่างจากสะพานที่เกิดเหตุ 2-3 กม. ส่วนนายจิ๋วซึง่ นัง่ รถมากับนายนิวได้ ให้ การว่า เมื่อนายนิว
ขับรถไปถึงสามแยกเพื่อเลี ้ยวขวาซึง่ เป็ นบริเวณก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ 2 กม. บริ เวณดังกล่าวไม่มีแสงสว่าง
จากไฟฟ้ า นายจิ๋วมองเห็ นท่อซีเมนต์ ขนาดใหญ่ วางตัง้ อยู่บนถนนด้ านริ มซ้ าย 1 ท่อ และด้ านริ มขวา 1 ท่อ
ส่วนตรงกลางเป็ นช่องว่างรถยนต์ขบั ผ่านเข้ าไปได้ โดยไม่พบป้ายเตือนแต่อย่างใด กระทัง่ ขับต่อไปจนใกล้ ถึง
ตัวสะพานก็ยงั ไม่พบป้ายสัญญาณจราจรเตือนภัยใดๆ นายนิวจึงขับรถขึ ้นไปบนสะพานแล้ วพลัดตกลงไปใน
แม่นํ ้าดังกล่าว
กรณีนี ้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า... นับแต่วนั ที่สะพานชํารุ ดเสียหาย พบว่ามีผ้ ปู ระสบอุบตั ิเหตุเพียง
รายเดียวคือนายนิว กรณีจึงเชื่อได้ ว่าขณะเกิดเหตุมีป้ายเตือนสะพานขาดบริ เวณปากทางเข้ าจริ ง แต่น่าจะมี
เพียงป้ายเดียว และตามที่ผ้ ถู กู ฟ้องคดีอทุ ธรณ์ต่อศาลว่ามีป้ายเตือนบริ เวณใกล้ ถึงสะพานอีกป้ายหนึ่งด้ วยนัน้
เป็ นไปได้ ว่าหลัง จากที่ เ กิ ดเหตุแล้ วผู้ถูกฟ้ องคดีได้ จัดทํ า ป้ายเตื อนก่ อนถึงสะพานขึน้ อี กป้ ายหนึ่ง ซึ่งไม่ ว่ า
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีจ ะได้ ทํา ป้ ายเตือนที่มี ความแข็ ง แรงสั ก กี่ ป้ ายก็ต าม แต่ ก ารที่ผ้ ู ถูก ฟ้ องคดีล ะเลยมิไ ด้
ดําเนินการปิ ดกั้นทางบริเวณก่ อนถึงสะพานที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันมิให้ มีการสัญจรผ่ านไปถึงสะพานได้
นั้น ถือได้ ว่าเป็ นการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่ พอสมควรแก่ เหตุ นอกจากนัน้
นับแต่วนั ที่เกิดเหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้ รีบดําเนินการเพื่อขอรับงบประมาณหรื อเร่ งรัดให้ มีการซ่อมแซมสะพาน
ดังกล่าวแต่อย่างใด กรณี จึงถือได้ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ กระทําละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีโดยการละเลยต่ อหน้ าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องปฏิบัติ และต้ องชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ฟู ้ องคดี

มาดูกนั ต่อว่า... ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้ องชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ ผ้ ูฟ้องคดีเพียงใด ? และมีหลักเกณฑ์
ในการกําหนดค่าเสียหายอย่างไรบ้ าง...
โดยที่มาตรา 442 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าความเสียหายได้เกิ ดขึ้นเพราะ
ความผิ ดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้เสี ยหายประกอบด้วยไซร้ ท่านให้ นําบทบัญญัติแห่งมาตรา 223 มาใช้ บงั คับ
โดยอนุโลม ซึง่ มาตรา 223 วรรคหนึ่ง กําหนดไว้ ว่า ถ้าฝ่ ายผูเ้ สี ยหายได้มีส่วนทํ าความผิ ดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก่อให้เกิ ดความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนีอ้ นั จะต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ฝ่ายผูเ้ สียหายมากน้อยเพียงใดนัน้
ต้องอาศัยพฤติ การณ์เป็ นประมาณ ข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนัน้ ได้เกิ ดขึ้นเพราะฝ่ ายไหนเป็ นผูก้ ่อยิ่ งหย่อน
กว่ากันเพียงไร
เมื่อข้ อเท็จจริ งฟั งได้ ว่า ผู้ถกู ฟ้องคดีได้ ทําป้ายเตือนขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจนว่า “อันตราย
สะพานขาด” โดยนําไปวางขวางปากทางเข้ า ซึง่ หากนายนิวมีความระมัดระวังในการขับรถตามสมควร ย่อมต้ อง
สังเกตเห็นป้ายดังกล่าว อุบัตเิ หตุท่ เี กิดขึน้ จึงเกิดจากความประมาทเลินเล่ อของนายนิวรวมอยู่ด้วย
้ ที่ปากทางเข้ าซึ่งห่างจากสะพานที่เกิดเหตุประมาณ 2-3 กม. เพียงป้าย
แต่การที่มีป้ายเตือนติดตังไว้
เดียว แสดงถึงความไม่ ใส่ ใจที่จะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ได้ กับประชาชนทั่วไป ส่วนข้ ออ้ างของ
ผู้ถกู ฟ้องคดีที่ว่านายนิวเมาสุราขณะเกิดเหตุนนั ้ จากการไต่สวนของศาลไม่มีผ้ ใู ดยืนยันว่านายนิวเมาสุราจริ ง
เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ ว่านายนิวเมาสุราขณะเกิดเหตุจริ ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีน้ี
จึงมีผลมาจากการละเลยต่ อหน้ าทีข่ องผู้ถูกฟ้องคดีมากกว่ าความประมาทเลินเล่ อของนายนิว
ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ ผ้ ูถูกฟ้องคดีชดใช้ ค่าซ่อมรถยนต์ให้ แก่ผ้ ูฟ้องคดีเป็ นเงินร้ อยละ 80
ของราคาค่าซ่อมรถยนต์ แต่ไม่เกิน 250,000 บาท รวมทังให้
้ ชดใช้ คา่ เสียหายที่ผ้ ฟู ้ องคดีไม่อาจใช้ ประโยชน์จาก
รถยนต์ที่พิพาทตังแต่
้ วนั เกิดเหตุจนถึงวันฟ้องคดีเป็ นเงิน 40,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยตามกฎหมาย กับให้ ชดใช้
ต่อไปอีกเดือนละ 8,000 บาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าผู้ถกู ฟ้องคดีจะชําระค่าซ่อมรถแล้ วเสร็ จ และ
คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้ แก่ผ้ ฟู ้ องคดี (คดีหมายเลขแดงที ่ อ.33/2554)
จากคํ าพิ พากษาดังกล่าว จะเห็นว่าศาลได้ ให้ ความสําคัญในเรื่ องของความเอาใจใส่ในการป้องกัน
อันตรายของหน่วยงานผู้มีหน้ าที่ ซึ่งกรณีนี ้หากผู้ถกู ฟ้องคดีทําที่กนหรื
ั ้ อเครื่ องกีดขวางทางเข้ าเพื่อไม่ให้ รถผ่าน
ขึ ้นไปบนสะพานได้ เหตุการณ์เช่นนี ้ก็จะไม่เกิดขึ ้น... ปั จจุบนั ยังมีจดุ ที่ล่อแหลมต่อการเกิดอันตรายอยู่หลายจุด
หลายกรณี ทังในต่
้ างจังหวัดหรื อแม้ แต่ในกรุ งเทพมหานคร ผมจึงอยากขอวิงวอนผู้มีหน้ าที่ อย่าคิดเพียงว่าเหตุ
เกิดไม่บ่อยหรื อยังไม่มีงบประมาณ เพราะชีวิตคนแม้ เพียงคนเดียวที่ต้องสูญเสียไป ก็ประมาณค่ ามิได้
นะครับ !
ว่าแล้ ว...ก็ขอลาด้ วยบทเพลงที่แสนบาดใจ เจอกันใหม่คราวหน้ าคร๊ าบ... “โปรดส่งที่กนั ้ มาให้ ฉันที...
อยูอ่ ย่างนี ้มันอันตรายเกินไป...”
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